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SWISH vibrációs tojás, vezeték nélküli

Karbantartás

A SWISH tojás előnye a vízállósága, így otthon is élvezheti a zuhany alatt. A
mosás sem okoz gondot, csak langyos vízzel és szappannal öblítsd le.
Segédeszközök fertőtlenítése segít megszabadulni a különféle
szennyeződésektől és humusztól. Száradás után tedd szatén zacskóba
(tartozék). Az erotikus segédeszközöket ideális esetben külön kell tárolni, hogy
ne érjenek egymáshoz, mert károsíthatja a felületüket.

Töltés

2 db GP LR1 1.5V elem van a tojásba helyezve. 1 db GP 23AE 12V elem a vezérlőbe. Mindkét elem tartozék. A tojás
úgy nyílik ki, hogy megpróbálja a két felét egymáshoz nyomni. A tesztelésünk során körülbelül 2 óráig tartott.
Értesítés:

Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a különböző típusú elemeket – a tojás megsérülhet.
Használat után érdemes kivenni az elemeket, nyugalmi állapotban is lemerül (mint a többi távirányítós
erotikus eszköz).
Általában elég az elemet a tojásban cserélni, a távirányítóban sokkal tovább bírja.

Vezérlés

A rezgéseket a vezeték nélküli távirányítóval szabályozhatja . Tesztünkben 40 méteres távolságig működött
(nyitott térben, helyiségben kevesebb). Az illesztőprogramnak van egy kijelzője, amelyen az éppen futó program
száma + grafikus ábrázolása látható. Az egyik gomb be- és kikapcsolja a rezgést , a másik pedig az egyes
programokat változtatja. A vezérlő jól illeszkedik a kezedbe, bár kissé nagyobb. Első pillantásra úgy néz ki, mint egy
MP3, így nem kell titkolnod, és irányíthatod partnered örömét, például a városban sétálva…

Vibrációs programok

3 rezgő (gyenge rezgés, közepes és erős)1.
1 eszkalációs mód (fokozatosan növekvő rezgés intenzitás)2.
3 impulzusprogram (hosszabb impulzusok lassabb sorrendben, rövidebb impulzusok gyorsabb sorozatban,3.
három rövidebb és egy hosszabb impulzus kombinációja)

Design és alak

Ovális, lekerekített végekkel (látszólag csirketojásra emlékeztet, csak megnyúltabb), az egyik végéből rugalmas
zsinór jön a hüvelyből való kihúzáshoz. A rezgőtojás hosszirányban 2 részre van osztva. Az átmenet szürke
szilikonréteggel van bélelve.
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Anyag

A műanyag héj kiváló minőségű klinikai szilikon réteggel van bevonva, amely kellemes és puha. A húzózsinór
rugalmas és erős egyben.

Szín

Rózsaszín enyhén lilával, matt. A tojásfelek zsinórja és vonala szürke.

Méretek

Tojás hossza zsinór nélkül: 7 cm
Max. tojás átmérője: 3,5 cm
Vezető hossza: 9 cm
Vezető szélessége: 4,5 cm
Vezeték hossza: 8 cm
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